
Nähere Informationen zu diesem Projekt und Verkaufsinformationen finden Sie hier: durableyarn.com
Dieses Projekt wurde im Auftrag von Durable entworfen. Die Anleitung und Fotos sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Jede Verwertung ist ohne schriftliche 
Genehmigung nicht erlaubt. Designer und Durable haften nicht für eventuelle Schäden, die durch Fehler im Schnitt oder in der Anleitung entstanden sind.

Abkürzungen: 
Fd = Faden
fM  = feste Masche(n) 
Kettm = Kettmasche(n)
 Lfm  = Luftmasche(n) 
M = Masche(n)
Nd  = Nadel
R = Reihe(n)
Rd = Runde(n)
Schl = Schlinge
 Stb  = Stäbchen
wdh  = wiederholen
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Pluk de dag.

haakpatroon bloemen © 09-2017

BLOEM-05
Designer: Wieke van Keulen

Sie brauchen:
-  1 Knl Durable Baumwollgarn Nr 8 (Brei- en 

Haakkatoen N° 8) in Light Yellow 274 oder  
Atlantis 2121

- Häkelnadel Nr 2,5
- Wollnadel mit stumpfer Spitze 

Hinweis:
Sie können laut Häkelschrift oder Anleitung 
arbeiten.

Ausführung:
Mit einem Fadenring beginnen.
Rd 1:
2 Lfm (= 1. hStb), 11 hStb, mit 1 Kettm in 
die obere der 2 Lfm schließen.

Rd 2: 
1 Lfm, 1 fM in folg hStb. * 5 Lfm, 1 hStb aus-
lassen, 1 fM in folg hStb, ab * wdh, mit 1 Lfm 
und 1 DStb in die 1. fM dieser Rd enden (= 
5x 5-Lfm-Bogen).

Rd 3: 
3 Lfm (= 1. Stb), 4 Stb um das DStb der vorigen Rd, * 5 Lfm, 5 Stb in folg 5-Lfm-Bogen, ab * wdh, 
enden mit 5 Lfm, 1 Kettm in die obere der 3 Lfm am Rd-Anfang. 

Rd 4: 
3 Lfm (= 1. Stb), je 1 Stb in die ersten 4 Stb, * 3 Lfm, 1 fM in folg 5-Lfm-Bogen, 3 Lfm, je 1 Stb in 
folg 5 Stb, ab * wdh, enden mit 3 Lfm, 1 fM in folg 5-Lfm-Bogen, 3 Lfm, 1 Kettm in die obere der 3 
Lfm am Rd-Anfang.

Rd 5:
2 Lfm, 1 Stb (= gelten als 2 zus abgemaschte Stb), 1 Stb in 
folg Stb, 2 Stb in folg 2 Stb zus abmaschen, * 4 Lfm, 1 fM 
um folg 3-Lfm-Bogen, 4 Lfm, 1 fM in folg 3-Lfm-Bogen, 4 
Lfm, in die 5-Stb-Gruppe (2 Stb zus abmaschen, 1 Stb, 2 Stb 
zus abmaschen), ab * wdh, enden mit 4 Lfm, 1 fM um folg 
3-Lfm-Bogen, 4 Lfm, 1 fM in folg 3-Lfm-Bogen, 4 Lfm, 1 Kettm 
in die ersten zus abgemaschten Stb am Rd-Anfang.

Rd 6:
2 Lfm, 2 Stb zus abmaschen (= 3 zus abgemaschte Stb), * 5 
Lfm, 1 fM in folg 4-Lfm-Bogen, 5 Lfm, 1 fM um folg 4-Lfm-Bo-
gen, 5 Lfm, 1 fM in folg 4-Lfm-Bogen, 5 Lfm, 3 Stb in die 
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Stb-Gruppe zus abmaschen, ab * 
wdh, enden mit 5 Lfm, 1 fM um folg 
4-Lfm-Bogen, 5 Lfm, 1 fM um folg 
4-Lfm-Bogen, 5 Lfm, 1 fM um folg 
4-Lfm-Bogen, 1 Lfm, 1 DStb in die 
ersten zus abgemaschten Stb am 
Rd-Anfang.

Rd 7:
1 fM um das DStb der vorigen Rd, * 
5 Lfm, 1 fM um folg 5-Lfm-Bogen, ab 
* wdh, enden mit 2 Lfm, 1 Stb in die 
1. fM am Rd-Anfang. 

Rd 8:
1 fM um das DStb der vorigen Rd, * 
um folg 5-Lfm-Bogen (5 Stb, 1 Pi-
kot [= 3 Lfm, 1 Kettm in das letzte 
gehäkelte Stb], 5 Stb), 1 fM um folg 
5-Lfm-Bogen, 5 Lfm, 1 fM um folg 
5-Lfm-Bogen, 5 Lfm, 1 fM um folg 
5-Lfm-Bogen, ab * wdh, enden mit 1 
Kettm in die 1. fM am Rd-Anfang.

Fertigstellen:
Fd vernähen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is ontworpen door Wieke in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet 
toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving. 3  
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Toer 2 
Haak 1 losse en 1 vaste in het eerstvolgende halve stokje. *Haak 5 lossen (sla 
1 half stokje van de vorige toer over) en 1 vaste (in het volgende halve stokje)*. 
Herhaal *…* en eindig met 1 losse en 1 dubbelstokje in de 1e vaste van deze 
toer.

In toer 2 worden er 5 boogjes van 5 
lossen gehaakt.

WERKWIJZE 

Toer 1 
Start met een magische cirkel. Haak 2 lossen (telt als 1e half stokje) en 
11 halve stokjes. Eindig met 1 halve vaste in het 1e halve stokje (gemaakt 
van 2 lossen) .
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Toer 3 
Haak 3 lossen (1e stokje). Haak [4 stokjes] (om hetzelfde/laatste boogje van 
de vorige toer gemaakt van 1 losse en 1 dubbelstokje). *Haak 5 lossen en 
[5 stokjes] (om het volgende boogje van 5 lossen van de vorige toer).* 
Herhaal *…* en eindig met 5 lossen en 1 halve vaste in de 1e stokje (gemaakt 
van 3 lossen) van het begin van deze toer. 

Toer 4 
Haak 3 lossen (1e stokje). Haak in het 2e stokje, 3e, 4e en 5e stokje van de 
vorige toer 4 x 1 stokje. *Haak 3 lossen, 1 vaste (om het boogje van 5 lossen 
van de vorige toer), 3 lossen en 5 stokjes (in het volgende groepje van 
5 stokjes van de vorige toer in elk stokje 1 stokje).* Herhaal *…* en eindig met 
3 lossen, 1 vaste (om het boogje van 5 lossen van de vorige toer), 3 lossen en 
1 halve vaste (in het 1e stokje, gemaakt van 3 lossen, van het begin van deze 
toer).

Toer 3 Toer 4

Toer 5 
Haak 2 lossen en 1 stokje (samen vormen de 2 lossen en het stokje een 
2-samengehaakte stokje). Haak 1 stokje en 1 2-samengehaakt stokje. 
*Haak 4 lossen, 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 3 lossen van de 
vorige toer), 4 lossen en 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 3 lossen 
van de vorige toer), 4 lossen en haak in het volgende groepje van 5 stokjes van 
de vorige toer toer 1 2-samengehaakt stokje, 1 stokje en 1 2-samengehaakt 
stokje.*
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Herhaal *…* en eindig met 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje 
van 4 lossen), 5 lossen, 1 vaste (om 
het eerstvolgende boogje van 
4 lossen), 5 lossen, 1 vaste (om het 
eerstvolgende boogje van 4 lossen). 
Eindig met 1 losse en 1 dubbelstokje 
in het 1e 3-samengehaakte stokje van 
het begin van deze toer).

Toer 6 
Haak 2 lossen en 1 2-samengehaakt stokje (samen vormen de 2 lossen en 
het 1 2-samengehaakt stokje een 3-samengehaakte stokje). *Haak 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen van de vorige toer), 
5 lossen, 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen), 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen), 5 lossen en 
1 3-samengehaakt stokje (in het volgende groepje van 3 stokjes van de vorige 
toer).*

Herhaal *…* en eindig met 4 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje 
van 3 lossen), 4 lossen, 1 vaste (om 
het eerstvolgende boogje van 
3 lossen), 4 lossen en 1 halve vaste in 
het 1e 2-samengehaakte stokje van 
het begin van deze toer).
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Bloem 5

www.wieke.com Bloem-05 l 06-2017 l !6

Herhaal *…* en eindig met 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje 
van 4 lossen), 5 lossen, 1 vaste (om 
het eerstvolgende boogje van 
4 lossen), 5 lossen, 1 vaste (om het 
eerstvolgende boogje van 4 lossen). 
Eindig met 1 losse en 1 dubbelstokje 
in het 1e 3-samengehaakte stokje van 
het begin van deze toer).

Toer 6 
Haak 2 lossen en 1 2-samengehaakt stokje (samen vormen de 2 lossen en 
het 1 2-samengehaakt stokje een 3-samengehaakte stokje). *Haak 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen van de vorige toer), 
5 lossen, 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen), 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen), 5 lossen en 
1 3-samengehaakt stokje (in het volgende groepje van 3 stokjes van de vorige 
toer).*

Herhaal *…* en eindig met 4 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje 
van 3 lossen), 4 lossen, 1 vaste (om 
het eerstvolgende boogje van 
3 lossen), 4 lossen en 1 halve vaste in 
het 1e 2-samengehaakte stokje van 
het begin van deze toer).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is ontworpen door Wieke in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet 
toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving. 6  

Bloem 5

www.wieke.com Bloem-05 l 06-2017 l !7

Haak *5 lossen en 1 vaste (om elk 
boogje van 5 lossen van de vorige 
toer)*. Herhaal *…* en eindig met 
2 lossen en 1 stokje (in de 1e vaste 
van het begin van deze toer).

Herhaal *…* en eindig de laatste 
herhaling met 1 halve vaste in de 
eerste vaste van het begin van deze 
toer.

Toer 7 
Haak 1 vaste (om het boogje gemaakt van 1 losse en 1 dubbelstokje van de 
vorige toer).

Toer 8 
Haak 1 vaste (om het boogje gemaakt van van 2 lossen en 1 stokje van de 
vorige toer). *Haak [5 stokjes, 1 picotje (3 lossen, 1 halve vaste) en 5 stokjes] 
(boven de bloempunt, om het eerstvolgende boogje van de vorige toer), 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 5 lossen van de vorige toer), 
5 lossen, 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 5 lossen van de vorige 
toer), 5 lossen en 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 5 lossen van de 
vorige toer)*.
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Herhaal *…* en eindig met 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje 
van 4 lossen), 5 lossen, 1 vaste (om 
het eerstvolgende boogje van 
4 lossen), 5 lossen, 1 vaste (om het 
eerstvolgende boogje van 4 lossen). 
Eindig met 1 losse en 1 dubbelstokje 
in het 1e 3-samengehaakte stokje van 
het begin van deze toer).

Toer 6 
Haak 2 lossen en 1 2-samengehaakt stokje (samen vormen de 2 lossen en 
het 1 2-samengehaakt stokje een 3-samengehaakte stokje). *Haak 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen van de vorige toer), 
5 lossen, 1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen), 5 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje van 4 lossen), 5 lossen en 
1 3-samengehaakt stokje (in het volgende groepje van 3 stokjes van de vorige 
toer).*

Herhaal *…* en eindig met 4 lossen, 
1 vaste (om het eerstvolgende boogje 
van 3 lossen), 4 lossen, 1 vaste (om 
het eerstvolgende boogje van 
3 lossen), 4 lossen en 1 halve vaste in 
het 1e 2-samengehaakte stokje van 
het begin van deze toer).



Nähere Informationen zu diesem Projekt und Verkaufsinformationen finden Sie hier: durableyarn.com
Dieses Projekt wurde im Auftrag von Durable entworfen. Die Anleitung und Fotos sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Jede Verwertung ist ohne schriftliche 
Genehmigung nicht erlaubt. Designer und Durable haften nicht für eventuelle Schäden, die durch Fehler im Schnitt oder in der Anleitung entstanden sind.

3

Blume 5

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op durableyarn.com
Dit patroon is ontworpen door Wieke in opdracht van Durable. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Durable en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet 
toegestaan. De ontwerper en Durable zijn niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving. 7  

Bloem 5

www.wieke.com Bloem-05 l 06-2017 l !8

BLOEM-05 - GETEKEND PATROON
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MATERIALEN 
Voor dit patroon heb je de volgende materialen nodig: 
- Durable Brei- en Haakkatoen no. 8 (100 % katoen) 50 gram = 150 meter, 

in de kleuren 
274 Light Yellow 

- haaknaald 2,5 mm 
- borduurnaald zonder punt, no. 24

BLOEM-05 - VERSIE 2 
Voor deze bloem is de kleur AtlanKs 
2121 gebruikt
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Häkelschriftzeichen:
 = Lfm
 = Kettm
 = fM
 = hSb
 = Stb
 = DStb

Wenn Stäbchen an der 
Oberkante zueinander ge-
zeichnet sind, werden die 
Stäbchen zusammen abge-
mascht. 

Pikot = 3 Lfm, 1 Kettm in 
das letzte gehäkelte Stb


